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ABONNEMENT?
Stuur dan snel onderstaande bon aan de 

adm. Harlinger Courant
Antwoordnummer 300  8800 XT Harlingen

internet: www.harlingercourant.nl

U ontvangt de krant dan 2 maal per week 
bij u thuis. De eerste 4 weken zijn gratis.
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Discozwemmen in ’t 
Derde Haad
HARLINGEN - Op vrijdagavond 7 
januari is er voor de eerste keer in 
2011 discozwemmen in het zwem-
bad ’t Derde Haad te Harlingen. De 
disco begint om 19.00 uur en en-
tree bedraagt ! 4,50 (inclusief een 
glas limonade). Als speciale actie 
is er een patatje voor slechts een 
euro. De muziek wordt verzorgd 
door Disco Limelight en gaat door 
tot 21.00 uur. Bezoekers moeten in 
bezit zijn van een zwemdiploma.

Ruilbeurs Harlinger 
Kaart & Kwartetspel
HARLINGEN - De HOV-spaaractie 
voor het Harlinger Kaart & Kwartet-
spel die sinds half november bij een 
groot aantal Harlinger winkeliers 
loopt, is een succes: inmiddels zijn 
er ongeveer 175.000 kaarten in om-
loop, meldt de Harlinger Onderne-
mersvereniging. Volgende week zijn 
er ruilbeurzen in de Weinstube en 
café Wachter.

Klanten krijgen bij aankopen vanaf 
vijf euro speelkaarten met typische 
Harlinger afbeeldingen. In totaal 
kunnen er 54 kaarten verzameld 
worden. Volgens de HOV is het 
al veel spaarders gelukt om het 
unieke Harlinger spel compleet te 
krijgen. De deelnemende onder-
nemers krijgen veel leuke reacties 
van hun klanten; sparen ze niet 
voor zichzelf dan wel voor een 
familielid of de buren. Wie dub-
bele kaarten heeft, kan deze ruilen 
op Harlingenboeit.nl en volgende 
week in de Weinstube: op woens-
dag 29 december van 14.00 tot 
17.00 uur en een dag later van 
19.00 tot 21.00 uur. In café Wach-
ter is aanstaande maandag van 
14.00 tot 18.00 en donderdag 30 
december van 14.00 tot 18.00 uur 
een ruilbeurs. Hier kunnen tevens 
voetbalplaatjes geruild worden.

Rondje rond de  
wereld
HARLINGEN - Nellies Loungecafé 
aan de Waddenpromenade houdt 
aanstaande zondag, tweede kerst-
dag, een whisky en wijnproeverij 
met het thema ‘rondje rond de we-
reld’. Er is onder andere Canadese, 
Schotse en Friese whisky. Verder 
zijn er onder andere warme krui-
dige Glühwein en diverse wildspe-
cialiteiten. Vandaag is er klaverjas-
sen om een kerstrollade in Nellies 
Loungecafé.

Volg de Harlinger Courant op

twitter.com/hacourant

Poll
Elfstedentocht?
HARLINGEN - De elfsteden-
koorts is losgebarsten. Hoewel 
het enthousiasme wordt getem-
perd door onder andere de laatste 
weerberichten, weten velen het ze-
ker: deze winter komt er een Elf-
stedentocht. Wat denkt u? Breng 
uw stem uit op www.harlingercou-
rant.nl.

De vorige poll, over molens aan de 
Westerzeedijk, trok weer eens een 
bescheiden aantal stemmers. In de 
weken daarvoor trokken polls over 
de toekomst van de poffertjeskraam 
en ’t Havenmantsje honderden stem-
mers, maar vooral van buiten Harlin-
gen, zelfs uit het buitenland. Er was 
duidelijk sprake van een oproep. Dat 
was niet het geval bij de poll over 
molens aan de Westerzeedijk. Het 
aantal stemmers (een kleine negen-
tig) was zelfs redelijk laag. Mogelijk 
geeft dat aan dat het veel mensen 
om het even is of er nu wel of geen 
molens aan de Westerzeedijk komen. 
En volgens de poll is ruim zestig 
procent voor en een kleine veertig 
procent tegen molens aan de Wester-
zeedijk.

HC in 2060
HARLINGEN - Hoe ziet de krant in 
2060 eruit? Dat ziet u in de bijlage 
bij deze krant, met een blik in de 
toekomst. Over pakweg vijftig jaar 
schrijft de Harlinger Courant on-
der andere: “Voorstraat weer opge-
hoogd”. Zonder gekheid: het is ‘een 
krant met een korreltje zout’ en een 
wenskaart van Flevodruk/Harlinger 
Courant. Alle medewerkers wen-
sen u !jne kerstdagen en alvast een 
voorspoedig 2011. Aanstaande dins-
dag verschijnt er overigens gewoon 
een Harlinger Courant. En volgende 
week vrijdag, de laatste dag van dit 
jaar, verschijnt de HC eveneens, met 
wederom een bijlage: het jaarover-
zicht.

Zouttekort: Frisia mag winnen uit Bas1
HARLINGEN/WIJNALDUM - Frisia Zout mag mogelijk meer zout winnen 
om de slinkende voorraden in het land aan te vullen. Het ministerie van eco-
nomische heeft de fabriek gevraagd een slapende winput te openen. 

Momenteel is er een tekort aan strooi-
zout. Dit zout zou uit de oudste put 
van de zoutfabriek moeten komen. 
Deze put, Bas 1 genaamd, ligt onder 
Sexbierum. De put wordt mogelijk niet 
gebruikt omdat de grond in dit gebied 
al erg verzakt is. De Provincie Frys-
lân is niet blij met het verzoek van het 
Rijk. De overheden hebben te weinig 
zout ingekocht waardoor de inwoners 
in het wingebied de dupe zullen zijn, 
zegt gedeputeerde Sjoerd Galema. Het 
ministerie moet, op verzoek van Rijks-
waterstaat, toestemming geven voor de 
heropening van de zoutput.

In januari dit jaar werd de put vanwege 
strooizouttekorten ook heropend. Toen 
leidde dat tot fel protest van onder 
meer de provincie omdat de maximale 
bodemdaling van 35 centimeter rond-

om het dorpje Pietersbierum, vlakbij 
de zoutput, bijna bereikt was. De bo-
demdaling betreft nu nog 33 centime-
ter. Frisia is terughoudend. De fabriek 
bewaart het zout in deze put liever voor 
het moment dat in een andere put on-
derhoud of reparatie moet worden ge-
pleegd. 

Sinds woensdag heeft minister Schultz 
van Haegen zogeheten zoutloketten 
ingesteld. Wegbeheerders die hieraan 
meedoen, verdelen het schaarse zout 
dan over negen locaties in Nederland. 

De enige andere Nederlandse zoutpro-
ducent, AkzoNobel, heeft geen ‘sla-
pende’ putten, maar laat 23.000 ton 
extra zout per schip uit Egypte komen. 
Dat werd woensdag geladen en komt 
rond de jaarwisseling aan. 

Frisia kon afgelopen week niet aan de 
vraag naar strooizout voldoen en levert 
gedoseerd aan klanten. Alleen op be-
langrijke wegen in de provincie werd 
gestrooid. 
Frisia besloot eerder deze maand al 
geen zout meer te leveren aan particu-
lieren, maar alleen aan bedrijven die 
een contract hebben afgesloten.

Provincie Fryslân erkent  
foute stap in zaak Omrin
DEN HAAG – Er was inderdaad geen zicht op een legale situatie toen de pro-
vincie een verzoek om de bouw van de afvaloven van Omrin stil te leggen, af-
wees. De advocaat van de provincie erkende dat gisteren tijdens een zitting bij 
de Raad van State in Den Haag. Uitzicht op legalisatie is voor overheden vaak 
de belangrijkste reden om illegale activiteiten te gedogen, omdat er immers 
een vergunning in aantocht is die een einde maakt aan het illegale handelen.

De stichting Afvaloven Nee legde de 
kwestie voor aan de Raad. Volgens de 
stichting heeft de provincie ten onrechte 
geweigerd om de bouw van de afval-
oven stop te zetten, nadat de Raad van 
State de milieuvergunning van Omrin 
had vernietigd. De bouw van de afval-
oven ging immers gewoon door.

De provincie verklaarde toen de bouw 
niet te willen blokkeren, omdat er een 
nieuwe milieuvergunning kon worden 
verleend en dus was er zicht op lega-
lisatie. Nu erkent de provincie dat dat 
zicht er niet was. Op dezelfde dag dat de 
provincie het verzoek van de stichting 
afwees, werd Omrin gevraagd om na-
dere informatie, zodat snel een nieuwe 
vergunning kon worden aangevraagd.

Toen de stichting zijn bezwaren tegen de 
afwijzing voorlegde aan de bezwaren-
commissie van de provincie, waren alle 
papieren wel rond en was er wel zicht 
op legalisatie, aldus de advocaat. Hij 
verklaarde ook dat andere belangen dan 
het milieu een belangrijke rol speelden 
bij de weigering om maatregelen tegen 
Omrin te nemen. De fabriek kon op dat 
moment toch geen vuil uitstoten en de 
!nanciële belangen van Omrin waren 
groot. Dat werd bij de Raad van State 
bevestigd door de advocaat van Omrin. 
Die schetste een miljoenenverlies als de 
bouw zou worden stilgelegd.

Een geluk voor de provincie is dat de 
Raad van State alleen kijkt naar het 
besluit van de provincie dat volgde op 
de behandeling van de zaak door de be-
zwarencommissie. Op dat moment was 
er hoogstwaarschijnlijk wel echt zicht 
op legalisatie. In dat geval kan de Raad 

de provincie niets meer verwijten. De 
aanvankelijk gebruikte leugen om het 
verzoek van de stichting af te wijzen, 
wordt door de Raad niet beoordeeld, 
hoewel die liet blijken niet blij te zijn 
met de gang van zaken.

De bouw kan overigens nu niet meer 
stilgelegd worden, omdat Omrin intus-
sen de nieuwe milieuvergunning heeft. 
Binnenkort beslist de Raad of die ver-
gunning moet worden geschorst. De 
uitspraak over het afgewezen verzoek 
om stillegging van de bouw volgt over 
zes weken.

Oude Ringmuur wordt verbouwd
Restaurant de Oude Ringmuur in Harlingen is aangekocht door Rederij 
Doeksen. Het restaurant gaat tijdelijk dicht voor klein onderhoud en ICT-
aanpassingen. Vanaf 10 januari  zijn gasten weer van harte welkom in het 
restaurant. Tot die tijd kunnen passagiers voor kof!e, broodjes en andere 
gerechten vanzelfsprekend ook terecht in het Grand Café Promenade, in de 
veerterminal te Harlingen.

Kof!eochtend voor vrouwen 
 * In Het Vierkant gaat in februari 2011 

weer een multiculturele 
kof!eochtend voor vrou-
wen van start. De vrou-
wen leren van elkaars 
gewoontes en cultuur. De 
ochtenden zijn eens per 
maand op maandag. Er 
wordt een vrijwilliger ge-
zocht voor de organisatie 

van activiteiten tijdens deze ochtenden. 
Voor meer informatie tel. 0517-397800 
of zie www.deskule.nl

Glad op toerit A31
 * Een 24-jarige automobiliste uit Fra-
neker is woensdagochtend gewond ge-
raakt toen ze vanuit Franeker de A31 op 
reed. De vrouw verloor vermoedelijk 
door de gladheid de macht over het stuur 

en kwam tegen een boom tot stilstand. 
Zij raakte daarbij gewond aan haar 
hoofd. Een andere inzittende kwam met 
de schrik vrij. De gewonde vrouw is per 
ambulance overgebracht naar het zie-
kenhuis in Leeuwarden. Even daarvoor 
kwamen bij de meldkamer van politie 
Fryslân nog twee meldingen binnen van 
aanrijdingen door de gladheid op het-
zelfde weggedeelte. Hierbij kwamen de 
bestuurders met de schrik vrij.

Winterdienst in afvaloven
* Omrin verplaatst het uitrukpunt voor 
de winterdienst, nu nog gevestigd bij 
gemeentewerken aan de Westerzeedijk, 
naar de afvaloven. De faciliteiten voor 
het personeel gaan mee en Omrin heeft 
de huur voor de ruimte aan de Wester-
zeedijk in een brief aan de gemeente 
opgezegd.

Geen sneldienst door ijsgang
 * In verband met de ijsgang op de Wad-
denzee vaart er geen sneldienst naar 
Vlieland en Terschelling. Rederij Doek-
sen zet vervangende veerboten in. Op 
Tweede Kerstdag zijn er extra afvaarten 
naar beide eilanden om de grote kerst 
toeristenstroom op te vangen. 

Oerol wordt circus 
* Om onder het hoge btw-tarief uit te 
komen wordt het Oerolfestival mogelijk 
omgevormd tot circus. De verhoging 
is inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2011. 
Daardoor wordt de editie van volgend 
jaar niet duurder. Voor het Oerol in 
2012 geldt dit waarschijnlijk niet. Ver-
schillende voorstellingen met circus-
elementen kunnen als circus worden 
bestempeld, waarvoor een minder hoog 
btw-tarief geldt.

Trouwfoto’s Hannemahuis gezocht
 * Het Hannemahuis is bezig met de 
voorbereiding van"een kleine expositie 
‘Ja ik wil in het Hannemahuis’." "Deze 
expositie zal vanaf 13 februari 2011" te 

zien zijn in het museum. Voor de expo-
sitie is men op zoek naar trouwfoto’s die 
in het Hannemahuis gemaakt zijn."Wie 
die ter beschikking stellen voor deze 
bijzondere" presentatie, kan contact 
opnemen met Gea Jonker: g.jonker@
harlingen.nl, tel 0517-413658." Van-
zelfsprekend zal er zorgvuldig met de 
ter beschikking gestelde foto’s"worden 
omgegaan. U krijgt deze na de expositie 
natuurlijk weer"terug.

Sluiting jacht op watervogels
 * De jacht op de wilde eend, gans en 
smient sluit op maandag 27 december. 
Het is het winterweer die deze maat-
regel nodig maakt. Het ijs in sloten en 
meren maakt het voor de vogels steeds 
moeilijker om bij open water te komen. 
De jacht kan de vogels verder verzwak-
ken. Voor ganzen en smienten geldt nu 
een vrijstelling. Deze vrijstelling is met 
het jachtverbod ook ingetrokken. Als de 
weersomstandigheden veranderen kun-
nen we het jachtverbod weer intrekken. 
Daarover neemt de provincie een apart 
besluit. 

Samen kerststukjes maken
HARLINGEN – De bewoners van Zorgcentrum Almenum maakten woensdagmiddag samen met de kinderen uit de buurt 
kerststukjes. De ouderen van de dagopvang ’t Roefke en de Boei van Palet maakten de kerstbakjes, terwijl de kinderen 
allerlei kerstattributen maakten en verfden. Ook ouders en grootouders van de kinderen staken een helpende hand uit. 
Almenum verzorgde de limonade, koekjes en snoep, die de kinderen zich goed lieten smaken. Ook de oudere bewoners 
waren enthousiast over de aanwezigheid van de vele kinderen. Om de sfeer nog meer te verhogen speelden buurtbewo-
ners Lies Kaspers en Martie Zandleven gezellige harmonicamuziek. Al met al een hele geslaagde middag.  

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Scheepswerf Intervak failliet
HARLINGEN - Scheepswerf Intervak is failliet. De 37 werknemers zijn ont-
slagen en een kans op een doorstart lijkt klein.

Intervak heeft het faillissement zelf 
aangevraagd omdat het bedrijf aan de 
Industrieweg de lonen niet meer kon 
betalen. Er is een regeling met het 
UWV getroffen, zodat de werknemers 
deze maand toch geld krijgen. De werf 

had niet genoeg opdrachten. Intervak 
kon geen opdrachten voor grotere sche-
pen aannemen omdat deze niet door de 
Tsjerk Hiddessluizen kunnen. Intervak 
richtte zich de afgelopen jaren meer 
op architectonische staalconstructies. 

Zo maakte de werf dit jaar een gigan-
tische ingang voor een metrostation in 
Napels. Deze constructie van ongeveer 
200 ton cortenstaal werd ontworpen 
door de internationaal bekende kun-
stenaar Anish Kapoor. In 2009 bouwde 
Intervak een zestig meter lange voet-
gangersbrug voor  het formule 1 circuit 
in Abu Dhabi.

Deel bestuur stapt op 

Ontslag voor medewerkers Toeristisch Informatiepunt
HARLINGEN - De meerderheid van het TIP-bestuur heeft haar bestuursta-
ken met onmiddellijke ingang neergelegd. Wybren Kleefstra, Agnes Sonne-
veld en Paul Schoute zijn teleurgesteld in de gemeente. De gemeente wil vanaf 
2011 de subsidie niet structureel verhogen. “Hierdoor dreigt de in vier jaar 
opgebouwde kwaliteit van het TIP en haar medewerkers verloren te gaan”, 
stelt het drietal. Ben van der Ham en Richard Zeinstra vormen nu samen het 
bestuur.   

Het gevolg is dat per 1 januari 2011 de 
lopende contracten van twee medewer-
kers niet worden verlengd. Waarschijn-

lijk blijft één medewerker voor twintig 
uur per week om vrijwilligers aan te 
sturen. Het TIP-bestuur werd medio 
september 2010, voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar geconfronteerd 
met een groot tekort op de betaalreke-
ning. Het informatiepunt klopte bij de 
gemeente aan voor hulp. Om de acute 
crisis te kunnen beheersen zegde Ma-
ria le Roy het TIP-bestuur een extra 
krediet van 15.000 euro voor  2010  
toe. Afgesproken is daarnaast dat de 
gemeente samen met  het TIP-bestuur 
gaat kijken naar een meer structurele 
oplossing. 

In het laatste overleg tussen de partijen  
heeft de wethouder aangegeven niet elk 
jaar opnieuw geconfronteerd te willen 
worden met tekorten. Om die !nancieel 
gezonde basis te kunnen bereiken, con-
centreert het overleg zich op een aantal 
fundamentele wijzigingen. Het gaat om 
een beperking van de openingstijden 
van de kiosk, minder betaalde krachten, 
meer vrijwilligers. Ook wil de gemeen-
te dat men gebruik gaat maken van de 
voordelen die aansluiting bij de Provin-
ciale VVV kan bieden. Daarnaast wil 
men een actievere rol van ondernemers. 

Lees verder op pagina 3.

Af en toe zon
Vanmiddag blijft het droog met af 
en toe even de zon. De temperatu-
ren komen te liggen rond 1 graad 
boven nul. Daarbij een krachtige tot 
harde noordooster. Vannacht af-
nemend en lichte vorst. Morgen af 
en toe de zon, maar mogelijk ook 
een enkele sneeuwbui in de mid-
dag. Het wordt daarbij 1 graad, bij 
een zwakke tot matige wind uit het 
westen tot noordwesten.

Zomaar een winterse avond in Harlingen, gezien vanaf de vuurtoren aan de Havenweg. Een nachtje in dit unieke hotel kost 
ruim 300 euro (2011 is al volgeboekt), maar het uitzicht is prijsloos. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)


